
Akadémiai / Tudományos
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Kezdés - Bevezetés
magyar thai
Ebben az
esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a
következőket fogom
megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...

ในการเขียน
เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉัน
จะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห
์

Általános esszé/szakdolgozat kezdés

Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először
vessünk egy közelebbi pillantást a...

เพื่อตอบคำถามนี้
เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่

A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése

A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a
szakértőket.

ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูค
ำถามสักครู่....

Általános kezdés a téma bemutatására

Közismert tény, miszerint... เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére

Rengeteg anyag szól arról... มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขีย
นเเละกล่าวถึง..

Általános kezdés a téma bemutatására

Általánosan elfogadott tény, hogy... เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni

Utána áttekintjük a tényezőket... เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát

Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk... เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát

A...egy állandó téma a ...-ban. รูปแบบคงที่...คือ...
A főbb témák bevezetése

Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően
megfigyelhető.

ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูก
สังเกตหลายๆครั้ง

A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása
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A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat
központi kérdése:

คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คื
อ:...

A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik

Ez a kutatás feltárja a .... okait. การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ.
..

Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat

Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják,
hogy...

ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เส
นอว่า...

Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják

A célunk, hogy... จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál

Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy
jobban érthetővé válik a....

หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เ
ราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให
้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแ
ท้

A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció
magyar thai
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy.... ในความหมาย... หมายถึง...

Egy adott szó definiálásra szolgál

A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést
a következő jelentésként használom:...

เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้
คำศัพท์...นี้หมายถึง

Egy adott szó definiálásra szolgál

Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ...
definíciójával kapcsolatban.

มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนก
ับความหมายของคำว่า...

Egy adott szó definiálásra szolgál

A .... kifejezés arra utal, hogy... คำนี้...หมายถึง...
Egy adott szó definiálásra szolgál
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A standrard modell javaslata szerint a ....
értelmezhető úgy, hogy...

โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามาร
ถนิยามได้ว่า...

Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

.... szerint a .... jelentése, hogy.... เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า.
..

Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

A .... többféleképpen értelmezhető. Számos
szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.

...สามารถให้นิยามได้หลายทาง
บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...

Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt
jelenti, hogy....

...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหม
ายถึง...

Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

Ami általában a fejünkben van amikor
beszélünk róla az az, hogy...

สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คื
อ...

Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a
koncepciót.

ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้
คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น

Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére

Fontos hangsúlyozni, hogy... มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál

Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására

Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról ในท้ายที่สุด
เราควรนิยามความหมายของ...

A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására
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Amit ezalatt értünk az az, hogy.... เราหมายถึงว่า...

Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál

Számos magyarázat áll rendelkezésre. คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้าม
า

Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat

Meghatározhatjuk úgy ezeket a
magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben
gyökereznek.

เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็
น...

A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál

Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és
segítenek megvilágítani a .... jelenségét.

คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งก
ันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์
ของ...

Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához

Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják,
hogy...

อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้
แย้งไว้ว่า...

Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis
magyar thai
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy
befolyásolja a ...?

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกร
ะทบต่อ...อย่างไร?

A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál

A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t
érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.

ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การต
รวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดู
เหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว

A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál

Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a
kérdést, hogy vajon...

เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่
มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี
้: ว่า...

A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál

Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy
különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel
mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....

การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โ
ดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่าง
ๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต
่อ...
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A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál

Így ....által kifejtett következő érvelés alapján,
mi feltételezzük, hogy...

ดังนั้น
เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย...
เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...

A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál

Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett
hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.

มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย...
แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ

A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál

Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak
számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt

หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปั
จจัยที่เกี่ยวข้องกับ...

A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál

.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és .....
között

...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...แ
ละ...

Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz
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